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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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13 ВЕ РАС НЯ

1854 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Кры ва но сы, ця пер у Аст-

ра вец кім ра ё не) На па ле он Во сі па віч Цы-

буль скі, бе ла рус кі і поль скі фі зі ё лаг, фі-

ло саф, гра мад скі дзе яч, док тар ме ды цы-

ны. У 1880 го дзе скон чыў Пе цяр бург скую 

ва ен на-ме ды цын скую ака дэ мію. З 1885-га — у Поль шчы. 

Пра ца ваў у га лі не фі зі я ло гіі ў Яге лон скім уні вер сі тэ це 

(г. Кра каў); за гад чык ка фед ры, дэ кан, рэк тар. Член АН 

Поль шчы. Адзін з пер шых вы ка рыс таў унут ры вен ныя 

ўлі ван ні са ле вых рас тво раў. У Кра ка ве ства рыў ме ды-

цын ска-на ву ко вую шко лу. Ад крыў улас ці вас ці ад рэ на лі ну, 

вы ву чаў гіп ноз. Па мёр у 1919 го дзе.

1911 год — на ра дзіў-

ся Юлій Таў бін, 

бе ла рус кі па эт. Аў тар збор ні-

каў паэ зіі «Аг ні», «Мая дру гая 

кні га», паэ мы «Таў ры да» і ін-

шых. Член Бе лАПП. У 1933 го-

дзе рэ прэ са ва ны, са сла ны ў 

Цю мень. На стой лі ва вы ву чаў 

анг лій скую мо ву, мно га пе ра-

кла даў з яе. Так са ма пе ра кла-

даў на бе ла рус кую мо ву тво-

ры Г. Гей не, У. Ма я коў ска га, 

А. Чэ ха ва. У 1937 го дзе зноў 

арыш та ва ны, і 29 каст рыч ні ка 

вы яз ная се сія ва ен най ка ле гіі Вяр хоў на га су да СССР асу-

дзі ла паэ та да рас стрэ лу. Рас стра ля ны на ступ най ноч чу 

ў Мін ску. Па абедз вюх спра вах рэ абі лі та ва ны — у 1956 

і 1957 га дах.

1974 год — вый шла ў эфір пер шая ка ля ро вая 

пе ра да ча Бе ла рус кай рэс пуб лі кан скай сту-

дыі тэ ле ба чан ня.

2002 год — асвя чо на мес ца бу даў ніц тва і за-

кла дзе ны пер шы ка мень у пад му рак Мін-

скай га рад ской ра ту шы на пло шчы Сва бо ды, сім вал 

гіс та рыч най па мя ці мін чан. Бу ды нак быў ад ноў ле ны ў 

2002—2004 га дах.

1853 год — на ра дзі ла ся Соф'я 

Львоў на Пя роў ская, рус кая 

рэ ва лю цы я нер ка-на род ні ца, член вы кан-

ка ма «На род най во лі». Ме ла бе ла рус кія 

ка ра ні: ма ці зна ка мі тай рэ ва лю цы я нер кі, 

В. С. Ве ся лоў ская, ро дам з Ма гі лёў скай 

гу бер ні. Ар га ні за тар і ўдзель ні ца за ма хаў на Аляк санд ра ІІ. 

Вяс ной 1880 го да ўдзель ні ча ла ў пад рых тоў цы за ма ху на 

ім пе ра та ра ў Адэ се. У 1881-м кі ра ва ла на гля даль ным атра-

дам, а пас ля арыш ту лі да ра пар тыі А. І. Жа ля ба ва (свай го 

гра ма дзян ска га му жа) уз на чаль вае спра ву і да во дзіць яе 

да кан ца, аса біс та на ма ля ва ла план рас ста ноў кі кі даль ні каў 

бом баў, і ўзма хам бе лай хус цін кі па да ла І. Гры ня віц ка му 

сіг нал кі нуць бом бу. 22 са ка ві ка 1881 го да бы ла апа зна на, 

арыш та ва на і ад да дзе на пад суд. 15 кра са ві ка 1881 го да ра-

зам з А. І. Жа ля ба вым, М. І. Кі баль чы чам, Ц. М. Мі хай ла вым 

і М. І. Ры са ко вым па ве ша на на пля цы Ся мё наў ска га пал ка. 

«Мы за ду ма лі вя лі кую спра ву. Быць мо жа, двум па ка лен ням 

прый дзец ца па лег чы на ёй, але зра біць яе трэ ба», — не рас-

ка яў шы ся, ка за ла Соф'я Пя роў ская на су дзе.

1902 год — у Вя лі ка бры та ніі ўпер шы ню ў якас-

ці до ка зу ві ны па да зра ва на га ва ўчы нен ні 

зла чын ства бы лі вы ка ры ста ны ад біт кі яго паль цаў, вы яў-

ле ныя на мес цы зда рэн ня.

1924 год — на ра дзіў ся Ма рыс Жар, фран цуз скі 

му зы кант і кам па зі тар. Аў тар ба ле таў «Са-

бор Па рыж скай Бо жай Ма ці», «У го нар Ай се до ры» і ін шых. 

За му зы ку да кі на філь маў «Лоў рэнс Ара вій скі», «Док тар 

Жы ва га», «Па езд ка ў Ін дыю» быў трой чы ўга на ра ва ны 

прэ мі яй «Ос кар». Па мёр у 2009 го дзе.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Генадзя, Купрыяна, 
Міхаіла.

К. Яўгеніі, Гвідона, Філіпа, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.38 19.32 12.54

Вi цебск — 6.26 19.23 12.57

Ма гi лёў — 6.28 19.22 12.54

Го мель — 6.26 19.17 12.51

Гродна — 6.54 19.47 12.53

Брэст — 6.56 19.46 12.50

Месяц
Першая квадра 

6 верасня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

У маё вы ха ван не баць кі 

ўкла лі шмат сіл, ча су і па-

пруж кі.

На ка лек тыў най тэ ра-

піі.

— Доб ры дзень, мя не 

за вуць Анд рэй і я не на ві-

джу пес ні Алег ра вай.

Усе:

— Пры ві тан не, Анд рэй!

Баць коў скія схо ды — ці-

ка вая рэч.

Уя ві це са бе, што вы ад да-

лі аў та ма біль у сэр віс, а ўсіх 

клі ен таў сэр ві су збі ра юць 

і пра пя соч ва юць, што яны 

не да стат ко ва ча су ад да ва лі 

ма шы не, і што, ка лі гэ та пра-

цяг нец ца, — яны ва зіц ца з ёй 

не бу дуць. Пас ля ча го збі ра-

юць гро шы звыш прай са.

АВЕН.  Са май га лоў най 

за да чай тыд ня бу дзе зда-

быц цё важ ных дзе ла вых 

су вя зяў і атры ман не дак-

лад най ін фар ма цыі. У се ра ду лепш за-

няц ца за вяр шэн нем ня скон ча ных спраў, 

асаб лі ва дроб ных. У чац вер бу дзе шмат 

на рад і па пя ро вай ра бо ты. У пят ні цу не 

да вя рай це вы пад ко вым зна ём ствам 

і будзь це асця рож ныя пры зно сі нах з 

даў но зна ё мы мі людзь мі, у гэ ты дзень 

ёсць ве ра год насць раз ры ву ад но сін з-за 

прын цы по вас ці парт нё ра.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

вам спат рэ бяц ца хут касць 

пры няц ця і ажыц цяў лен ня 

ра шэн няў, унут ра ны спа кой 

і ця га ві тасць. Чым больш па пра цу е це ў 

аў то рак, тым больш атры ма е це пры-

быт ку. А вось у чац вер лепш не мі ту сіц-

ца і не па чы наць ні чо га но ва га. У пят ні цу 

ста рай це ся не ціс нуць на на ва коль ных, 

бо яны ў гэ ты дзень бу дуць крыў длі выя 

і не схіль ныя вы кон ваць ва шы па тра-

ба ван ні. У су бо ту не ад маў ляй це ся ад 

за пра шэн ня: маг чы ма, ме на ві та сяб ры 

да па мо гуць слуш най па ра дай.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вы мо жа це 

шмат ча го да сяг нуць і атры-

маць тое, ча го так даў но 

ха це лі. Усё, што для гэ та га 

трэ ба, — ве рыць у ся бе і ў 

пос пех. У ся рэ дзі не тыд ня вас мо жа за-

кру ціць ві хор ці ка вых спраў, сяб роў скіх 

су стрэч і лю боў ных спат кан няў. І вы ад-

чу е це паў на ту і ра дасць жыц ця.

РА К .  Ты дзень бу дзе 

спры яль ны для вы ра шэн-

ня пра фе сій ных за дач. Вы 

поў ныя сіл і энер гіі, а ін ту і цыя пад каз-

вае вы ключ на пра віль ныя ра шэн ні. 

Мо жа це зра біць бліс ку чую кар' е ру, 

ка лі пра яві це мэ та на кі ра ва насць і 

ўпэў не насць у да сяг нен ні па стаў ле ных 

за дач. Ва шы та лен ты, у тым лі ку дып-

ла ма тыч насць, да зва ля юць атры маць 

не аб ход ную ін фар ма цыю і да мо віц ца 

з па трэб ны мі людзь мі.

ЛЕЎ. Па спра буй це акрэс-

ліць дак лад ны план на 

ты дзень. Аба ра ні це ся бе 

ад не па трэб ных су стрэч і 

кан так таў, яны не пры ня суць ні чо га, 

акра мя рас ча ра ван ня і пус то га мар-

на ван ня ча су. Кры тыч на па гля дзі це на 

свае ідэі, на коль кі яны рэа ліс тыч ныя і 

ці маг чы ма ўва саб лен не іх у рэ аль нае 

жыц цё. Ус пом ні це пра сям'ю і дзя цей, 

ад дай це ім не аб ход ную ўва гу.

Д З Е  В А .  Да вя дзец ца 

шмат пра ца ваць, браць 

іні цы я ты ву ў свае ру кі. І не 

ча каць ні па хва лы, ні прэ-

міі. Уваж лі ва вы ву чай це ін фар ма цыю, 

якая бу дзе па сту паць да вас на пра ця гу 

тыд ня на ра бо це, зра бі це з яе важ ныя 

вы сно вы. Га лоў нае для вас — гэ та не 

пра гле дзець са праў ды перс пек тыў ныя 

спра вы. У вы хад ныя не вар та ха ваць 

ся бе до ма, ёсць доб ры шанц па шы-

рыць ко ла ка рыс ных зна ём стваў.

ША ЛІ.  У па чат ку тыд ня 

вам, па доб на, за хо чац ца 

за ду маць штось ці но вае і 

да маг чы ся жа да на га са-

мы мі эк стра ва гант ны мі спо са ба мі. Не 

бой це ся ры зы ка ваць. Толь кі не цяг ні це 

час, бо дру гая па ло ва тыд ня не схі ляе 

да та кіх дзе ян няў. Вы змо жа це дак-

лад на ўсвя до міць, што пе ра шка джае 

ва ша му ду хоў на му рос ту і раз віц цю, 

гэ та дасць маг чы масць па чаць ка рэк-

цыю не га тыў ных рыс ха рак та ру. 

СКАР ПІ  ЁН.  Вас ча кае 

пос пех на ра бо це і пры ем-

ныя пе ра ме ны ў аса біс тым 

жыц ці. Вы змо жа це стаць 

лі да рам і ар га ні за та рам. Да не вя лі кіх 

пе ра шкод па стаў це ся па-фі ла соф ску, і 

вы хут ка іх пе ра адо ле е це, атры маў шы 

важ ны во пыт.

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

ні ве ра год ная рэз кая зме-

на дзей нас ці. Пры гэ тым 

не аба вяз ко вая зме на ра бо ты, прос та 

з'я віц ца ін шая тэ ма ці на ват цэ лы кі-

ру нак. У кан цы тыд ня за мест на пру-

жан ня прый дзе лёг касць, у спра вах 

ад кры ец ца дру гое ды хан не. У вы хад-

ныя дні мо гуць рас крыц ца та ям ні цы 

ва ша га даў ня га мі ну ла га.

К А  З Я  Р О Г .  На гэ тым 

тыд ні па жа да на за няц ца 

за сва ен нем ча го-не будзь 

но ва га, гэ та да зво ліць па-

шы рыць кру га гляд. Не бой це ся пра-

явіць ад кры тасць і пры няць, быць 

мо жа, не зу сім тра ды цый ны пункт 

гле джан ня. Ні да якіх не га тыў ных на-

ступ стваў гэ та не пры вя дзе, вам бу дзе 

ляг чэй мець зно сі ны з са мы мі роз ны мі 

людзь мі. Час ад мо віц ца ад за ба бо-

наў.

ВА ДА ЛІЎ. Бу дзе це пад-

свя до ма імк нуц ца да ўдзе лу 

ў раз на стай ных аван ту рах. 

Не вя до ма, ці бу дзе гэ тая 

ры зы коў ная дзей насць апраў да ная да-

сяг нен нем важ най мэ ты, ад нак бу ра не-

за быў ных пе ра жы ван няў га ран та ва ная. 

Ча му б і не атры маць но выя ўра жан ні? 

У ся рэ дзі не тыд ня не ча кай це вы ка-

нан ня ўсіх пла наў, не ка то рыя з іх хоць і 

рэа лі зу юц ца, але з шэ ра гам па пра вак. 

У чац вер вы бу дзе це здоль ныя згла-

дзіць прак тыч на лю быя кан флікт ныя 

сі ту а цыі на ра бо це. Ся мей ныя спрэч кі 

на ад цяг не ныя тэ мы ў су бо ту мо гуць 

стац ца за над та эма цы я наль ны мі.

РЫ БЫ. У пер шай па ло ве 

тыд ня вас мо жа цяг нуць на 

не аб ду ма ныя ўчын кі. Па-

спра буй це ўсё ж па збег нуць ры зы кі, 

яна не апраў дае ва шых ду шэў ных і 

ма тэ ры яль ных вы дат каў. Ся рэ дзі на 

тыд ня па гра жае пры нес ці зме ны ў аса-

біс тым жыц ці, пры чым не са мыя пры-

ем ныя. Не спя ша й це ся рваць ад но сі ны 

і збі раць крыў ды. А вось на ра бо це 

ваш аў та ры тэт ума цу ец ца. У чац вер 

усе ра шэн ні вар та пры маць са ма стой-

на. У су бо ту зра бі це са бе ма лень кае 

свя та, у гэ ты дзень вы змо жа це па ве-

ся ліц ца ад ду шы.
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